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Abstract
CONCENTRATION AND ISOTOPE COMPOSITION

OF ATMOSPHERIC METHANE IN WAŁBRZYCH COAL DISTRICT
The closure of hard coal mines in the Wałbrzych Coal District led to the recon-

struction of carboniferrous groundwater horizon and migration of carbon dioxide and
methane upward to the surface. Migration of methane is facilitated by systems of frac-
tures, faults and by dense network of shafts, which still remain in connection with the
surface. Measurement of the isotopic composition (613CH4) of methane together with its
concentration in the atmosphere, yield useful information on the contribution of anthropo-
genic sources to regional budget of methane. A two component-mixing model was applied
to distinguish anthropogenic source. The result of the study, current parameters of anthro-
pogenic source are presented.

1. WSTĘP

Od ok. 50 lat w różnych punktach kuli ziemskiej prowadzone są po-
miary stężenia gazów odpowiedzialnych za istnienie efektu cieplarnianego.
W tym okresie stężenia głównych gazów cieplarnianych, COz i CH4, wzro-
sły odpowiednio o ok. 20 i 40%. W chwili obecnej osiągnęły odpowiednio
wartości ok. 360 ppm i ok. 1750 ppb w stacjach pomiarowych zlokalizo-
wanych na wyspach oceanicznych [1]. Stężenie CRj w atmosferze uległo
podwojeniu w ciągu ostatnich 100 lat [1]. Skuteczna realizacja projektów
ograniczenia emisji CO2 i CH4 powinna zahamować w szczególności
wzrost stężenia metanu w atmosferze. Systematyczne pomiary stężeń ga-
zów biorących udział w efekcie cieplarnianym są niezbędne, aby na bieżą-
co kontrolować skutki podejmowanych decyzji dotyczących ograniczenia
emisji tych gazów. Pozwala to śledzić zmiany w świtowym bilansie ga-
zów cieplarnianych oraz daje informacje niezbędne do lepszego poznania
cyklu węglowego.

Poprawna konstrukcja globalnego i kontynentalnego bilansu obiegu
węgla wymaga dobrej znajomości emisji regionalnej CO2 i CH4 do at-
mosfery, której podstawą powinny być bezpośrednie pomiary w miej-
scach zlokalizowanych blisko źródeł emisji antropogenicznej, takich jak
duże ośrodki przemysłowe lub miasta.
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Często, jednocześnie z pomiarem stężenia gazów prowadzony jest
pomiar ich składu izotopowego. Pozwala to na oszacowanie udziału po-
szczególnych typów lokalnych źródeł emisji w regionalnym bilansie tych
gazów.

Na terenie Wałbrzyskiego Okręgu Węglowego (WOW) podjęto pra-
ce, których celem jest ocena wpływu metanu złożowego na lokalne stęże-
nie metanu w atmosferze. W ramach tych prac w latach 1999-2001 prze-
prowadzono pomiary stężenia metanu w atmosferze i jego zmian
dobowych. Wykonano również szczegółowe pomiary składu izotopowego
metanu atmosferycznego, których celem było poznanie charakteru regio-
nalnego źródła emisji metanu dominującego na tym terenie.

2. REGIONALNE ŹRÓDŁO EMISJI CH4

Metan zakumulowany w pokładach węgla jest potencjalnym źródłem
gazu, który poprzez struktury geologiczne może wydostawać się do atmos-
fery. Gazonośność pokładów górnokarbońskiej serii węglonośnej osiąga
wartość 22,8 dm3 CCVkg a, a maksymalna metanonośność wynosi ok. 30
dm3 CH4/kgdaf [2]. Wydobycie węgla z tych pokładów w latach 1992-1996
powodowało emisję ok. 20-106 m3CH4/rok do atmosfery poprzez szyby
wentylacyjne kopalń zlokalizowanych na terenie WOW [3]. Skład izoto-
powy węgla w metanie (5I3CH4) emitowanym do atmosfery zmierzony w
próbkach powietrza pobranych z szybów wentylacyjnych kopalń zawierał
się w granicach od -39,1 do -40,9%o [4]. Stężenie metanu w atmosferze
mierzone w próbkach powietrza pobieranych w godzinach przedpołudnio-
wych wynosiło ok. 2,6 ppmv [4].

Zakończenie eksploatacji w 1998 roku w WOW i fizyczna likwida-
cja kopalń spowodowała szereg zjawisk, które wpływają na środowisko
naturalne na terenie miasta Wałbrzych i jego okolic. Do najważniejszych
należy zaliczyć [2]:

rekonstrukcję zwierciadła wód karbońskiego piętra wodonośnego,
migrację węglowych gazów złożowych do strefy przypowierzchniowej.

Eksploatacja węgla w niecce wałbrzyskiej prowadzona była do głęboko-
ści ok. 900 m. Likwidacja systemu odwadniania kopalń spowodowała
systematyczne podnoszenie się zwierciadła karbońskiego piętra wodono-
śnego. Powoduje to wypieranie części gazów złożowych w kierunku po-
wierzchni. Migracji sprzyja system szczelin związanych z uskokami i
skałami magmowymi oraz gęsta sieć wylotów szybów, szybików i innych
wyrobisk mających połączenia z powierzchnią, które powstały w czasie
kilkusetletniej eksploatacji węgla prowadzonej w tym rejonie.
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3. REZULTATY

W roku 1999 rozpoczęto systematyczne pomiary stężenia CH\ w at-
mosferze WOW. Zaobserwowane wartości stężeń mieściły się w przedziale
2,4-3,3 ppm dla próbek atmosfery pobranych na wysokości 1,5 m ok.
godz. 10. W celu wyznaczenia wartości 813CH4 regionalnego źródła emisji

Tabela 1. Stężenia i skład izotopowy atmosferycznego CH4 w rejonie Wałbrzycha.

Czas poboru
16.09.1999 1750

16.09.1999 2215

17.09.1999 405

17.09.1999 945

24.10.2001 1730

24.10.2001 23°°
25.10.2001 5°°
25.10.2001 10°°

Stężenie CH4 [ppm]
2,25
3,10

4,95
2,40
3,35
3,90

6,25

3,65

Skład izotopowy §I3CH4 [%„]
-47,40
-46,95
-46,65
-47,30
-47,43
-47,37
-47,33
-47,40

metanu wykonano kilka dobowych profili stężenia. Zaobserwowana mak-
symalna wartość stężenia CHU w atmosferze w okresie silnej inwersji wy-
nosiła 6,25 ppm, a stężenie narastało z szybkością 0,4 ppm/h. W próbkach
atmosfery pobranych w profilach dobowych wyznaczono skład izotopowy
CH4. Otrzymane wartości przedstawiono w tabeli l. Zostały one wykorzy-
stane do wyznaczenia za pomocą dwuskładnikowego modelu atmosfery

13,wartości S CH4 regionalnych źródeł emisji CH^. Wartości 8 CH4 regio-
nalnych źródeł emisji CtLi podano w tabeli 2.

Tabela 2. Wartości 5:3CH4 globalnych i regionalnych źródeł emisji CH4.

Miejsce pomiaru

Średnia globalna
Półkula północna
Kasprowy Wierch
Kraków
Wałbrzych
Wałbrzych

Wartość 813CH4

regionalnego źródła emisji CH4 [%o]
-52,2
-53,0

-52,6(0,6)
-52,1(0,4)
-45,8(0,6)
-47,6(0,7)

Czas pomiaru

1996
1997

01.1996-03.1997
04.1996-03.1997

16/17.09.1999
24/25.10.2001

Literatura

[5]
[5]
[5]
[5]

4. WNIOSKI

Obserwacja składu izotopowego (813CH4) regionalnego źródła emisji
CH4 dla WOW pozwala na następujące stwierdzenie: maleje udział metanu
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złożowego w atmosferze. Skład izotopowy przesuwa się w kierunku war-
tości charakterystycznych dla terenów „czystych", np. Kasprowy Wierch.
Związane jest to z rekonstrukcją zwierciadła wód karbońskiego piętra wo-
donośnego. Całkowita rekonstrukcja zwierciadła wód, która nasląpi w cią-
gu kilku lat powinna zlikwidować wpływ złożowego CFLt na stężenie me-
tanu w atmosferze WOW. Będzie to równoznaczne z likwidacją dużego
lokalnego źródła metanu.

Malejący wpływ złożowego CILt na stężenie metanu w atmosferze
potwierdzany jest kontrolnymi badaniami geochemicznymi, których celem
jest pomiar stężenia metanu w gazach podglebowych w wybranych rejo-
nach WOW [6].

Badania f i n a n s o w a n o : w latach 1999-2000 - grant Komitetu Badań Naukowych nr
9 T12B 009 16; w roku 2000 - badania własne WFiTJ AGH, umowa pomiędzy KBN a
AGH nr 11.11.220.01.
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